Kommunen informerar
Stipendier för studier på högskolenivå
Två av lemlands kommun inrättade stipendier om 250 euro/st kan senast den 31 mars 2022
sökas hos kommunstyrelsen i Lemland. Läs mer på sidan sju!
Förslag till ändring av detaljplan
Ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastighet 1:42 i Bengtsböle Lemland, finns
framlagt till allmänt påseende under 30 dagar, under tiden 28.2.2022-31.3.2022.
Ett förslag till ändring av detaljplan för tomt 2, kvarter 4101 i Björkudden Lemland, finns
framlagt till allmänt påseende under 14 dagar, under tiden 11.3.2022-31.3.2022.
Förslagen finns på www.lemland.ax och på kommunkansliet i Lemland,
Kommunrundan 7, 22610 Lemland.

Kommunfullmäktige sammanträder

Byggnads- och miljönämnden sammanträder

onsdagen den 16 mars 2022
kl 19.00 på kommungården i Söderby

tisdagen den 15 mars 2022

Med reservation för eventuella ändringar
p.g.a. läget med Covid-19.

Byggnadsinspektör Johan Willstedt finns i
Lumparland onsdagar, övriga vardagar i Lemland
tel. 349 432.
Tekniska nämnden sammanträder

Föredragningslistan finns på
kommunens hemsida www.lemland.ax en
vecka före sammanträdet.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

torsdagen den 3 mars 2022
Handlingarna ska inlämnas i god tid före
sammanträdet.

Händelsekalender mars
Tipsa oss om aktiviteter i Lemland! Skicka förslag till infobladet@lemland.ax.

Dag		

Datum Tid

Aktivitet				Plats				Sid

Måndag

7.3

19.00

Brandkåren övar			Branddepån			4

Onsdag		9.3

18.00

Brandkårsjuniorerna övar		Branddepån			4

Torsdag		10.3

09.30

Familjesång				Birgittagården			11

Onsdag		16.3

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdag		17.3

09.30

Familjesång				Birgittagården			11

Måndag

21.3

19.00

Brandkåren övar			Branddepån			4

Onsdag

23.3

14.00

Herrfika

Onsdag		23.3

18.00

Brandkårsjuniorerna övar		Branddepån			4

Onsdag		

23.3

18.30

Vårmöte, Röda Korset & Folkhälsan

Torsdag		24.3

09.30

Familjesång				Birgittagården			11

Torsdag		31.3

09.30

Familjesång				Birgittagården			11

Torsdag		31.3

19.00

Te&tro, tema: Fastan			Birgittagården			10

Kommungården			1

Birgittagården
Lemlands bibliotek		

10
2

Nästa infoblad utkommer

4 april

Röda Korset och Folkhälsan i Lemland håller stadgeenligt

Deadline för nästa infoblad är

VÅRMÖTE
den 23.3.2022 kl. 18.30
torsdagen den 24 mars.

Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.

på biblioteket i Söderby
Material inlämnas via e-post till
Vi bjuder
på kaffe med något smått till!
infobladet@lemland.ax.

Kontaktperson:
Sandra Karlsson
Röda Korset och Folkhälsan i Lemland håller stadgeenligt
tel. 349 423
sandra.karlsson@lemland.ax
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Solkulla är perfekt för dig som söker en festlokal i hemtrevlig och
gemytlig miljö! För att boka Solkulla måste du ha fyllt 20 år.
- utrymme för max 80 sittande gäster
- godkänt kök med bl.a. diskmaskin och mikrougn
- komplett utrustning porslin/glas/bestick
Pris: 200 €
Vid bokning och förfrågan kontakta Anna-Karin Salmén,
tel. 040 833 6606.
Avbokning görs senast en vecka före, underlåtenhet debiteras.

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

Max. 110 pers.
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och bokning
or Freya Darby
ail.com
3134012.

ellas.ax

Skeppargården Pellas

Din specialist för Färdtjänst
Din specialist för FPA
Din specialist för Rullstolskörning
Din specialist
Gruppkörning
Dinförspecialist
för Färdtjänst

Din specialist
för FPA till ert förfogande
Vi har 4 toppmoderna
Färdtjänstbilar
Vi
har
4
toppmoderna
färdtjänstbilar
till Ert
Din specialist
för
Färdtjänst
(max 8 personer).
Din specialist för Rullstolskörning
förfogande
(max
8
personer).
Vi kan
upp
tillspecialist
3 rullstolar/bil,
högst 8 personer/bil.
förtaFPA
Mangårdsbyggnaden 500 €Din specialist
Din
för Gruppkörning
Vi
har
15
års
erfarenhet
med
persontransporter
Hemtrevligt och gammaldags. LugnaDin
tillställspecialist
för ta
Rullstolskörning
Vi kan
upp
till 34rullstolar/bil.
Vi har
toppmoderna Färdtjänstbilar till
ningar; födelsedagsbjudningar, dopDin
m.m.
specialist
för
Gruppkörning
Ring
så
kör
vi!!!
018 32 000
(max 8 personer).
(ca 50 personer).
Vi har 15 års erfarenhet med personVi har 4 toppmoderna
Färdtjänstbilar till ert förfogande
transporter.Vi kan ta upp till 3 rullstolar/bil, högst 8 p
Ladugården 500 €
(max 8 personer). Vi har 15 års erfarenhet med persontrans
Rustikt och festligt. Större fester; bröllop
m.m.
Vi kan
ta upp till 3 rullstolar/bil, högst 8 personer/bil.
(max 110 personer)
Ring
såpersontransporter
kör vi!!! 018 32 000
Vi har 15 års erfarenhet
med
Unik fest- och möteslokal!

För information och bokning, kontakta
husmor Freya Darby: Ring så
freya.darby@gmail.com / +3584573134012
www.skeppargardenpellas.ax

kör vi!!! 018 32 000
Vi finns i Lumparsund!

Valbogym öppet:
kl. 06.00-23.00
		alla dagar

Återvinningscentralen
i Bengtsböle

AFFÄRSLOKALER
UTHYRES

Måndagar kl. 16-20

tel. 040 0529 430

Torsdagar kl. 18-20

i Söderby, Lemland

LAGER
UTHYRES

i Bengtsböle, Lemland
tel. 040 052 9430 / 040 729 7108

Öppet:

Första helgfria lördagen
i månaden kl. 10-13
OBS! Träavfall och ris får inte lämnas
utanför återvinningscentralen.
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Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden

Bli ren med rent samvete

Kontaktlista – äldrerådet

Produkter som tvål och schampoo kan innehålla en hel del miljöskadliga ämnen.

Gunprodukter
Holmström,
Det bästa är att välja
som ärordförande		
miljömärkta.
Telefon hem: 33795
Håll utkik efter Svanen
Bra miljöval.
Mobil:och
040-8415666
E-post: gun.holmstrom@aland.net
I en del deodoranter finns ämnet triclosan.

Bli medlem i Folkhälsan Lemland
För endast 10 euro per år kan du:
• bidra till hälsofrämjande aktiviteter för
alla åldrar.
• understöda den viktiga simskoleverksamheten.

Lennart Elffors
Telefon hem: 34234
• delta i kurser till subventionerat pris.
Mobil:
040-5534512
Försök att undvika
produkter
som innehåller triclosan som är mycket skadligt för
• få Folkhälsans medlemstidning 6 gånger
vattenorganismer.
E-post: lennart.elffors@outlook.com
per år.
En del kosmetiska
produkter Sandell		
som peelingkrämer, skrubbtvålar, tandkrämer med mera
Anna-Lisa
innehåller
Telefon hem: 54193
Skanna koden för medlemsansökan!
Mobil: 0400-704300
mikroplaster som reningsverken inte kan ta bort. Det blir ett problem inte bara i vår närmiljö
E-post: annalisasandell@aland.net
Det är ett miljöfarligt ämne som inte kan renas bort på avloppsreningsverken.

utan har visat sig finnas i stora samlingar även i världshaven.

Sven Sundström		

Telefon mikroplaster
hem: 35330har ofta ord som
Produkter som innehåller
0400-537060
"microspheres", Mobil:
"spherules"
eller "polyethylene, PE".

E-post: sven.sundstrom@aland.net

Källa: stockholm vatten och avlopp

Marléne Lundberg, sekreterare
Telefon arbete: 349440 (tel tid kl 9-11)
E-post: marlene.lundberg@lemland.ax
Följ oss! #äldrerådetiLemlandochLumparland

Månadens miljötips!
från Byggnads- och miljönämnden

Bli ren med rent samvete
Produkter som tvål och schampo kan innehålla
en hel del miljöskadliga ämnen. Det bästa är
att välja produkter som är miljömärkta.
Håll utkik efter Svanen och Bra miljöval!
I en del deodoranter finns ämnet triclosan.
Det är ett miljöfarligt ämne som inte kan renas
bort på avloppsreningsverken och som är
mycket skadligt för vattenorganismer.
En del kosmetiska produkter som peelingkrämer, skrubbtvålar, tandkrämer med mera
innehåller mikroplaster som reningsverken
inte kan ta bort. Det blir ett problem inte bara
i vår närmiljö utan har visat sig finnas i stora
samlingar även i världshaven.
Produkter som innehåller mikroplaster har
ofta ord som ”microspheres”, ”spherules” eller
”polyethylene, PE”.
Källa: Stockholm Vatten och Avfall

Stöd Lemlands Frivilliga Brandkår
med en inbetalning om 10€/hushåll
eller 34€/företag till kontonummer
FI39 660 1000 112 7562.

Samlingsrum
Hyr samlingsrummet i branddepån för
möten och sammanträden. Kontakta Inger
Eriksson tel. 040 589 1316 för mer
information och bokningar.
Brandkåren övar
I händelsekalendern ser du när brandkåren
och brandkårsjuniorerna övar.
Kontakta Jonas Karlsson tel. 0457 382 8636
eller Simon Söderlund (brandskårsjuniorerna)
tel. 0457 553 4362 för mer information.
Både nya och gamla medlemmar är välkomna!
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Välkommen att ansöka om barnomsorgsplats inför hösten!
Nu är det dags att
ansöka om barnomsorgsplats inför
hösten 2022.
För att underlätta planering
och fördelning av platser vill
vi få in er ansökan senast
den 31.3.2022. Platserna
fördelas under våren.
Lämna in er ansökan om ni
planerar något av följande
från hösten 2022:
•

Ansöka om ny barnomsorgsplats

•

Byte av barnomsorgsplats

Observera att barn som
redan har barnomsorgsplats
och oförändrat vårdbehov,

berörs inte.
För ytterligare information
kontakta barnomsorgen på
telefon 349 440 eller e-post
maria.hellstrom@lemland.ax/
marlene.lundberg@lemland.
ax.
Ansökan

Inskrivningen sker genom brev
till de vårdnadshavare som
har barn som enligt befolkningsregistret blir läropliktiga
1.8.2022.
Närmare information om tillvägagångssättet finns i brevet.
Följande barn skall inskrivas:
• Barn som skall börja i åk 1.
• Barn i åk 1-9 som nästa
läsår inflyttar till Lemlands
kommun.
Vänligen kontakta undertecknad om ni inte har fått
något brev per den 24.3.2022
eller om ni har några frågor.

Lemlands kommun
Barnomsorgen
Kommunrundan 7
AX-22610 Lemland

Ansökan görs på kommunens
hemsida www.lemland.ax
via ”e-tjänster” eller

Välkommen till Lemlands grundskola!
Under tiden 21.3-1.4 2022
hålls inskrivning av nya
elever för läsåret 20222023.

genom att använda
ansökningsblanketten som
skickas/lämnas till:

Observera att elever som bor
i Järsö-området skriver in sig i
Mariehamns skolor.
Med vänliga hälsningar
Annika Karlsson, föreståndare
vid Lemlands skola, e-post
annika.karlsson@saud.ax,
telefon 349 510.

Följ kommunen på
Facebook!
Få information om
aktuella händelser i
kommunen, tillfälliga
avbrott, föreningsinfo,
lediga tjänster m.m.
https://www.facebook
https://www.
facebook.com/
.com/
lemlandskommun
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Välkomna med i föreningen Hem och Skola Lemland!
Vi hoppas kunna vara ett forum för samarbete mellan lärare, elever och vårdnadshavare och vårt
mål är att vi tillsammans ska jobba för att barnen i Lemlands skola ska må bra.
Vi vill göra föräldrarna delaktiga i sina barns lärande och skolgång och vi vill jobba för att öka
trivseln i skolan och främja samverkan mellan skolan och det omgivande samhället.
Vi som sitter i föreningens styrelse är Ida Forselius, (ordförande), Maria Sten (vice ordförande),
Carina Andersson (sekreterare), Elin Fellman (kassör), Linda Sundström och Sofia Sundblom.
Genom den frivilliga medlemsavgiften stöder du verksamheten:
Kontonummer:

FI46 6601 0002 3040 46

Mottagare:		

Föreningen Hem och Skola Lemland

Meddelande:

Medlemsavgift 2022-23

Summa:		

12 euro/familj

Det går även bra att bli stödmedlem för 12 euro/år!

Föreningsinfo
På gång inom Järsö-Nåtö Ungdoms- och
hembygdsförening (JNUHF):
●
●
●
●
●
●

Föräldrar och barn-aktiviteter varje söndag kl. 14-17.
Norråkers samlingslokal är bokad och familjer som vill använda
lokalen kontaktar styrelsen för att få tillträde.
Kronbindning torsdagar 17-21 och söndagar 14-17 i
Norråkers samlingslokal. OBS! nytt upplägg där kronorna binds
av de olika byarna. Kom och se hur du kan vara med.
Japanska stretchmetoden Sonkyo måndagar kl. 19.00-20.00
med Ann-Sofi Olofsson i Norråker samlingslokal.
Familjedag med ÅRSMÖTE söndag 10.4 kl 14:00.
Möjlighet att grilla och gå en snitslad äggletarbana i
Norråkerskogen efter årsmötet.
Valborgsbrasa lördag 30.4 vid Norråkerstranden
Midsommarfirande fredag 24.6 vid Nåtö biologiska station
Varmt välkomna!
/ Styrelsen i JNUHF: Erica Scott ordf., Jonna Kevin, Yngve Öst, Benita Karlsson-Eklund
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Dags att söka stipendium för studier!
Två av lemlands kommun inrättade
stipendier kan senast den 31 mars
2022 sökas hos kommunstyrelsen i
Lemland.
Stipendierna om 250 euro/st utdelas till
studerande med hemort i Lemland som
under minst två terminer med god framgång
bedrivit studier på högskolenivå.
Sökanden ska senast vid inledandet av sina
studier ha haft Lemland som hemort.
Vid val av likaberättigande sökanden görs
följande prioritering:
•

Studiernas nivå samt avlagd studiemängd.

•

Behovet av olika yrkesexamina i det
åländska samhället.

Jämställdhet mellan kvinnliga och manliga
sökanden beaktas. Studeranden på Åland, i
riket och utlandet bedöms lika.

SOMMARPERSONAL
Har du behov av motiverad arbetskraft i
sommar?
Flera tusen ungdomar i Norden söker
sommarjobb.
Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?

Ansökan
Till stipendieansökan bifogas utredning över
avlagda förhör eller tentamina och uppnådda
studieframgångar. Detta bör vara i form av
studiepresentations- eller matrikelutdrag eller
annan bestyrkt utredning över studieframgångarna som läroanstalten tillhandahåller.
Av den bestyrkta utredningen bör framgå
antalet avklarade högskole- eller studiepoäng samt studiernas totala längd.
Skicka Din fritt formulerade ansökan till
info@lemland.ax eller per post till Kommunstyrelsen i Lemland, Kommunrundan 7, 22610
Lemland.
Stipendierna tillkännages i infobladet och
på kommunens elektroniska anslagstavla på
hemsidan www.lemland.ax.

Välkommen till biblioteket i Lemland!

Du som är mellan18-30 år
upplev Norden genom Nordjobb.
Du kan även söka jobb året runt.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
eller Nordjobb på Facebook.
Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org

Våra öppettider är:
Tisdagar kl. 9–13 och 18–20
Onsdagar kl. 9–15
Torsdagar kl. 9–13 och 18–20
Skolvägen 3 - tel 34595 - biblioteket@lemland.ax -

8											Lemlandsnytt mars 2022
														

								
							

Sveagårdens matsedel
mars
Till varje måltid medföljer sallad och/eller varma grönsaker!

7 mars-13 mars

28 mars-3 april

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Rökt kassler, stuvad spenat
Dagens fisk
Lasagne
Grönsakssoppa
Kyckling, ris
Dagens fisk
Fläskkotlett, potatisgratäng

Köttfärslåda
Dagens fisk
Pannbiff med lök, potatismos
Ärtsoppa
Biff Stroganoff, potatis, rödbeta
Dagens fisk
Porterstek, potatis

14-20 mars

4 april-10 april

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Måndag Korvsås, potatis, morötter
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Mald leverbiff, potatismos
Torsdag Kycklingsoppa
Fredag Fläskschnitzel, potatis
Lördag Dagens fisk
Söndag Kåldolmar, potatis, morötter
		

Ugnskorv, potatismos, rivna morötter
Dagens fisk				
Bruna bönar, stekt fläsk, morötter
Kålsoppa					
Sjömansbiff, rödbeta				
Dagens fisk
Dillkött, potatis				

21-27 mars				
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Stuvade makaroner, stekt fläsk, rivna morötter
Dagens fisk
Kåldolmar, potatis, morötter
Korvsoppa
Kyckling, ris
Dagens fisk
Slottsstek, potatis

							

Lunch för pensionärer i Järsö-området
Penionärer i Järsö-området kan hämta
lunchen från daghemmet Saltkråkan.
För mer information, ring Saltkråkan
tel. 540 56. Daghemmet har sin egen lunchplanering.
Boende i Järsö/Nåtö-området kontaktar tf.
hemserviceledare Andréa Sandberg
tel. 342 28 för överenskommelse om
distribution av matportioner.

Fotvård på Sveagården

Välkommen på välgörande fotvård till
Sveagården. Gå in via huvudentrén, slå dig ner
och vänta på din tur!

Camilla är på plats:

13 april 2022
Boka tid på telefonnr. 0457 342 5974.
Bankkort, kontanter eller faktura.
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

														

Kyrkan är öppen
för alla obegränsat.
Vi följer de allmänna rekommendationerna om
säkerhetsavstånd, handsprit och munskydd.

Välkommen in!

Diakonins jubileumsår 2022
Diakoni hör till kyrkans grunduppgift i enlighet med Jesu liknelse om den barmhärtige samariten.
Jubileumsåret lyfter fram det professionella diakoniarbetet, då det gått 150 år sedan den första diakonissan vigdes till tjänst i kyrkan. Kyrkans diakoni hjälper människor i en utsatt livssituation mitt ibland oss.
Året till ära har församlingen gjort ett NYTT
inbetalningskort som symboliserar livscykeln från
vårens äppelblomning till höstens ax. Konstnären
Julia Norlander har ritat. På insidan står:
”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag
min nåd förbliva över dig.” Jer.31:3

Det underbart vackra
kortet finns i två storlekar,
ett mindre gratulationskort och
ett större kondoleanskort.

Diakonifondbrevet finns till salu
kontant på bland annat Pastorskansliet.
Välkommen att understöda församlingens diakoni.

Vill du jobba inne som KYRKGUIDE eller
jobba ute på kyrkogården i sommar?

Välkommen att anmäla dig via vår länk på hemsidan
www.lemland-lumparland.evl.ax
som är öppen 12.2—14.3.2022

Du skall tala svenska. Andra språk en merit. Alla åldrar beaktas.
Arbetsperioden är 13.6—13.8.2022
som uppdelas i tre veckors perioder mellan guiderna
Det finns även möjlighet för utejobb på kyrkogårdarna att vattna och sköta blommor.
Kyrkan är en Kulturmärkt arbetsplats som fordrar respekt och finkänsla.

Mars 2022
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KONTAKTUPPGIFTER

GUDSTJÄNSTER
Sön 13.3 kl. 11 Högmässa i Lemlands
kyrka, 2 sön i fastan ’Bön och tro’, Katarina Gäddnäs, Ádám Kiss. Kollekt: Försam-

Vik. kyrkoherde Katarina Gäddnäs
tel. 0457 3434 267

Sön 20.3 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka, 3 sön i fastan ’Jesus segrar

Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 3431 770

lingsförbundet.

över ondskans makter’, Katarina Gäddnäs,
Ádám Kiss, Johanna Häggblom, konfirmander. Kollekt: Domkapitlet i Borgå stift, för
hjälp till handikappade konfirmander.

Sön 27.3 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka, Maria bebådelsedag ’Herrens
tjänarinna’ Roger Syrén, Kaj-Gustav Sandholm. Kollekt: Fin/sv. Kyrkosångsförbundet
för främjandet av kyrkosången.

Våffelservering i kyrkstallet efteråt.

Kyrkoherdens vikarie
Roger Syrén tel. 0457 3449 037

Vik. kantor Kaj-Gustav Sandholm
tel. 0400 796 307
Diakoniarbetare Marianne Hägglund
jobbar tis-fredag.
Telefontid: tis- och torsdag kl. 10-12
tel. 0457 3441 805
Boka gärna tid före besöket.
Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom
tel. 0457 3434 265
e-post: johanna.u.haggblom@evl.fi
Församlingsvärd Martin Bergman
tel. 0407 761 735

Sön 3.4 kl. 11 Högmässa i Lemlands
kyrka, 5 sön i fastan ’Lidandets söndag’,
Katarina Gäddnäs, Ádám Kiss, Johanna
Häggblom, konfirmander. Kollekt: Luthersk
Inremission.

Församlingsmästare
Karl-Fredrik Söderman
tel. 0457 5483 281 / 0407 685 762
Husmor Christina Johansson
Birgittagården tel. 34382/ 0407 255 699
Information Maiken Poulsen Englund
Pastorskansliet tel. 34042

Välkommen till

HERRFIKA onsdag 23 mars kl. 14
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
i trevligt sällskap med Kaj-Gustaf Sandholm som gäst.
Nästa gång 20.4

Te&tro

torsdag 31 mars kl. 19 i Birgittagården
Tema denna gång: Fastan

Vi träffas över en kopp te och samtalar under lediga
former tillsammans med vik. kyrkoherde Katarina Gäddnäs.

Välkommen i gemenskapen
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Familjesång
torsdag 10 mars kl. 9.30-11.30
i församlingshemmet Birgittagården
med barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom.
Följande gånger 17.3, 24.3, 31.3 och 7.4
Välkommen igen
att träffa andra föräldrar och barn, sjunga och leka tillsammans

Johanna Häggblom, tel. 0457 3434 265

Skriftskolan
Hej alla konfirmander. Skriftskolhelg 18-20 mars i Lemböte lägergård

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022

stödjer barn och unga som lider av coronans följder.
Du kan bidra på olika sätt:

Ringa
060015005 (5,09 €/samtal+lpa)
060017010 (10,26 €/samtal+lpa)
060017020 (20,28 €/samtal+lpa)
Sända ett SMS till numret 16588
skriv APU10 (10 €) eller
skriv APU20 (20 €) osv.
Insamlingstillstånd på Åland ÅLR/2021/8126
pågår året ut 31.12.2022

Överföra till bankkonto
•

AktiaFI82 4055 0010 4148 41

•

NordeaFI16 2089 1800 0067 75

•

OPFI14 5000 0120 2362 28

FOLKRÖRELSEN för KÄRLEKEN till NÄSTAN

Våf feldagen 27.3 Maria bebådelsedag gudstjänst kl. 11 i Lemlands kyrka.
Efteråt nygräddade våfflor från

rykande våffeljärn
i KYRKSTALLET.

till förmån för
GEMENSAMT ANSVAR.
Välkommen att hjälpa STORA som små.

Tjäna dem som tränger — Sjung så att det svänger
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ONSDAGAR

HHN nattvard tf kyrkoherde
Katarina Gäddnäs

VECKOPROGRAM

Sveagården kl. 13.30 den 9.3 HHN, 23.3 Andakt, 6.4 HHN
Birgittakretsen på Birgittagården kl. 13.00.
Nästa gång 16.3 varannan vecka udda veckor. Skjuts se nedan.

TORSDAGAR

Stiftelsen Hemmet kl. 13.00 den 10.3 HHN, 24.3 Andakt, 7.4 HHN
FREDAGAR

Kapellhagen kl. 14.00 den 11.3 HHN, 25.3 Andakt, 8.4 HHN

Kapellkretsen (för inneboende) varannan fredag udda veckor kl. 14.00.

Kyrkoherdens vikarie
Roger Syrén
Andakt diakoniarbetare
Marianne Hägglund
Kantor Ádám Kiss
Vik. Kaj-Gustav Sandholm
Församlingsvärd Martin
Bergman
Husmor Christina Johansson

Skjuts från Kapellhagen till missionskretsarnas träff onsdag i församlingshemmet. Anmälan till Marianne tel. 04573441805.

Hjälparbetet i NEPAL

Maiken Poulsen Englund

Ont kan inte med ont fördrivas.
Enda sättet att fördriva ont är med
gott. Det oskyldiga livet där inget
ont finns, är det enda livet som har
makten att övervinna döden.
Endast Jesu liv, död och uppståndelse kunde göra det möjligt.

Fastan är tiden för de helt stora
teologiska frågorna, kampen mellan ont och gott, liv och död, lidande och seger.

Texterna i mars inleds med
Askonsdagen om bot och fasta
och fortsätter med Jesu seger över
frestelserna och ondskans makter
och hans ihärdiga bön och tro.

Fastetiden är lidandets tid, passionstiden för att göra oss redo att
utveckla uthållighet och styrka inför kommande påfrestningar som
vi upplever dessa tider.

Varje natt fastar kroppen för att vila ut
och återhämta sig inför nästa dag. Så
gör engelsmännen varje morgon som
bryter fastan när de äter sin breakfast.
’Fast’ i det här sammanhanget betyder inte snabbmat som i fast food
utan helt enkelt fasta.

...så har vi inlett fastetiden.

Å andra sidan ...

Onsdag den 16.3 berättar Maiken
Poulsen Englund om sin resa till
NEPAL med Finska Missionssällskapet där missionskretsarnas
alster gör stor nytta på plats.

Pastorskansliet

Lemlandsvägen 1328
AX-22610 Lemland
Tel: 018-34042
E-post: lemland-lumparland@evl.fi
www.lemland-lumparland.evl.ax
Fb: Lemland-Lumparlands församling
OBS! Befolkningsärenden
e-post: crkr@evl.fi
tel. 0407591204/ 0408687192

Öppet: mån-, tis-, torsdag
9.00-12.00

www.lemland-lumparland.evl.ax/verksamhet/infoblad

